
 

 

 

Датум: 27.11.2018. 
Број: 18/18 
 
Директор ДРЛС ''Север'', Вера Вранеш, поступајући као првостепени дисциплински орган у складу са 
одредбом чл.75 став 2. Дисциплинског правилника РСС, а на основу овлашћења из одредбе чл.26 
став 1. алинеја 10. Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова ДРЛС ''Север'', а на основу 
дисциплинске пријаве рукометног делегата Мандић Весне, а у вези са догађајем на утакмици 11. 
кола ДРЛ ''Север'' за мушкарце, која је одиграна дана 25.11.2018.године у Српској Црњи између 
екипа РК ''Војвода Степа''  и РК ''Будућност'' , у складу са одредбама члана 68. став1, члана 86. став 1. 
и члана 89. Став 1. Дисциплинског правилника РСС, дана 27.11.2018. године, донео је: 

 

 

  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 
ПРОТИВ : 
 

1. ЗАПИСНИЧАРА МИЋИЋ ДРАГАНА , ШИФРА ЧЛАНА БРОЈ:13525 
 
 
 
ЗБОГ СУМЊЕ ДА ЈЕ : 
 

дана 25.11.2018. године, на утакмици 11. кола ДРЛС ''СЕВЕР'' за мушкарце, одиграној 
између РК ''Војвода Степа''  и РК ''Будућност'', Мићић Драган ( шифра члана број: 13525) у 46. 
минуту утакмице, након изречене казне од 2. минута тренеру Вујовић Илији, екстремно 
неспортски понашао, тако што се, непримерено обратио делегату речима: ''јебем вас и ваша 
правила, идите у божију матер сви'',   
 чиме би Мићић Драган извршио дисциплински прекршај из члана 190  Дисциплинског 
правилника РСС. 

 
Ради  утврђења чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се: 

 
 прибавити писменa изјава - одбрана пријављеног  
 по потреби извести и други докази. 

 
Пријављени може доставити своју писану одбрану у року од осам (8) дана од дана пријема овог 
решења.  

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Дана 25.11.2018. године, рукометни делегат Мандић Весна, поднела је дисциплинску 

пријаву против Мићић Драгана, записничара на предметној утакмици, па сам сматрајући да 
постоје услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног записничара, 
покренуо дисциплински поступак, те сам донео ово решење о покретању дисциплинског 



поступка, у смислу члана 89 став 1 Дисциплинског правилника РСС. 
 

 Уз дисциплинску пријаву рукометног делегата Мандић Весне, достављена је изјава-
сведочење рукометног судије Теслић Немање, коју сам такође узео у обзир приликом 
доношења одлуке о покретању поступка. 
 

Ради утврђивања релавентних чињеница одређено је да се од пријављеног 
записничара затражи писана одбрана у складу са одредбом  чл.90 Дисциплинског 
правилника РСС. 
 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : 
 
 Против овог решења жалба није дозвољена, у смислу члана 89 став 3 Дисциплинског 
правилника РСС. 
 
 

 ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ : 
 

 Пријављени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца. 

 За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ. 

 Пријављени има право да подноси доказе, ставља предлоге и употребљава сва 
правна средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 

 
 
У прилогу се доставља: 
 

 дисциплинска пријава, 

 изјава сведочење рукометног судије Теслић Немање.  
 

ДИРЕКТОР 

ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ''СЕВЕР'' 
Вера Вранеш 

 
 
Доставити:        
 

1. Мићић Драган(преко клуба) 
      


